
الوادي الجدید
إدارة تعلیم الداخلة 

مدرسة أفطیمة االبتدائیة 

الفصل الثاني 
كیفیة القیام باألعمال

مروة عبد الشافي مھدي سید 

:المحور الثالث 
كیف یعمل العالم ؟





الدرس األول



.المنتجات عبارة عن أشیاء نریدھا أو نحتاج إلیھا

أمثلة عن منتج ضروري یحتاجھ أو شيء یریده دون ضرورة؟

الفصل السابق

ما المنتجات التي یمكن أن نشتریھا من متجر بقالة؟

.المنتجات من المتاجر أو األسواق

ة؟ما المنتجات التي یمكن أن نشتریھا من الصیدلی

ھل یبیع كل مكان تجاري المنتجات؟
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عد معي



ما نوع ھذا المتجر؟. وجود كتب على الجدران



ما نوع ھذا المكان؟. وجود مائدة للطعام 
المطاعم التي تطھي  وتقدم وتبیع الطعام



المحل الذي یتم فیھ قص الشعر؟



المحل الذي یتم فیھ بیع الخضراوات والجنبة  والعصائر ؟



المكان الذي یقیم فیھ السائح ؟



المحل الذي یبیع الفضة والھدایا ؟
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الخدمة
ھي عمل یقدمھ شخص لشخص آخر
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مثل القاھرة المدینة 



القریة



محل المالبس
، شورت،تي شیرت ، قمیص،جاكت، بنطلونفستان



مغسلة السیارات
تنظیف السیارات



الدرس الثاني









األماكن األدوات الوظائف
الحقلالجرار ، الفأس ، المنجل الفالح
المخبزالفرن ، العجان خبّاز
المستشفىالسماعةطبیب
البنكالنقودصراف
محل الحالقةالمقص ، المشطحالق
المطبخالخضراوات ، البوتاجازطباخ



ماذا سیحدث إذا عمل الخبّاز في جراج؟: س 

ما األدوات التي قد یستخدمھا مھندس؟: س 

:  أكمل 
..........في......... األوعیة واألواني لطھي ........... یستخدم  مطعمالطعامالطاھي



الدرس الثالث



ت العاملون ال یقومون بعملھم؛ ألنھم في المكان الخطأ باألدوا
.  الخطأ

ال یمكن إدارة المشروعات التجاریة إذا لم یكن ھناك األفراد 
ان إنھم بحاجة إلى مساعدتكم لمعرفة المك. واألدوات الصحیحة

.الواجب تواجدھم فیھ







یة لدینا العدید من األنواع المختلفة من المشروعات التجار•
.في مجتمعنا

ویتم . یعمل مختلف األفراد في المشروعات التجاریة•
ویتم بیع المنتجات. استخدام األدوات المختلفة

اف سنعمل على العمل في مجموعات الكتش. وتقدیم الخدمات•
المزید عن كیفیة سیر المشروعات

ما الذي یمكن أن . التجاریة التي تقوم بھا المجتمعات•
نكتشفھ من دراسة الصور المفصلة ورسمھا؟



ورشة نجارة
النجار

الشاكوشالخشب
و المسمار





الدرس الرابع





ع الكائنات لقد غنینا للتو أغنیة توضح الخصائص الفعلیة لجمی
وفي ھذه الصفحة، توجد مجموعة من المنتجات التي. الحیة

أن لنكتشف معًا إذا كان بإمكانكم. یمكنك شراؤھا من أي متجر
.تمیزوا أي من ھذه المنتجات یعد كائنًا حی�ا







لمنتجات أن المنتجات الصناعیة ھي األشیاء التي من ُصنع اإلنسان، بینما ا
.الطبیعیة لیست من ُصنع  اإلنسان

ان؟ما األشیاء المشتركة بین جمیع األشیاء التي من ُصنع اإلنس: س 

كائن غیر حي 
فس تحتاج إلى تن" من ُصنع اإلنسان"ھل یوجد أي شيء في قائمة : س 

الھواء؟



أشیاء صناعیة أشیاء طبیعیة 







من أین یأتي التفاح الذي نشتریھ من متجر البقالة؟: س 

ھل یأتي من مكان قریب أم من دولة بعیدة؟:  س

ماذا عن القمیص الذي ترتدیھ؟ ھل تعتقد أنھ جاء من مكان: س
قریب أم بعید؟

كیف تحصل المتاجر على المنتجات التي تبیعھا؟: س



الدرس الخامس



وسیلة النقل
ھي ما یساعدنا في االنتقال من مكاٍن إلى آخر



.  كیفیة نقل المنتجات إلى المكان الذي تُباع فیھ
ھل تعد جمیع أنواع وسائل النقل مفیدة في نقل المنتجات؟



صندوق برتقال، فھل یمكن أن تكون50إذا قام أحد المتاجر بطلب 
ى الدراجة وسیلة مناسبة لیستخدمھا المزارع لتوصیل البرتقال إل

المتجر؟ مع بیان السبب؟





.  تعد بعض أنواع وسائل النقل ھي األفضل في نقل األشخاص
.  اتبینما تعد بعض األنواع األخرى ھي األفضل في نقل المنتج

.یمكن استخدام بعض وسائل النقل في كال الغرضین

باخرة شحن

سفینة الشحن 
ھي وسیلة لنقل المنتجات التي یتم نقلھا من مكان إلى آخر



باخرة سیاحیة

السیاحیة تستخدم لنقل األشخاص

خاص؟لماذا تعتقد أن باخرة السیاحة أفضل من سفینة الشحن عند نقل األش

.  إن الباخرة السیاحیة مصممة لنقل األشخاص
.  األشخاص عبارة عن كائنات حیة، والكائنات الحیة لھا احتیاجات

.بباخرة السیاحة مزودة بنوافذ لإلضاءة والتھویة وأماكن للسیر واللع



حن؟ھل ترون نوافذ في سفینة الش

تحتوي الشحن بنقل منتجات غیر حیة، ومن ثَم فإنھاباخراتغالبًا ما تقوم 
.  على الكثیر من المساحات المسطحة لتخزین الصنادیق والحاویات

.وال تحتاج ھذه المنتجات إلى نوافذ





قیام وجلوس 



ى مدینة شاحنة توصیل المنتجات مفیدة لنقل المنتجات من مدینة إل
.أخرى مجاورة

ر لالنتقال من كندا إلى مصر، یتعین لیكم عبو" 
"المحیط والعدید من الدول 

وبا یعد المركب الشراعي وسیل مفیدة لنقل منتجات من أور: س 
.  إلى مصر

.رتعد الطائرة وسیل مناسب لن ل المنتجات من كندا إلى مص: س
.تناتعد الحافل وسیل مفیدة لنقل المنتجات في أرجاء مدین: س 



الدرس السادس



" اختبار"
.ربةتعني اكتشاف حقائق أو معلومات عن طریق البحث أو التج

المغناطیس













یجذب المعادن
كیفیة استخدام المغناطیسات لنقل المنتجات إلى المتجر

.الذي یبیعھا

ھناك أداة یستخدمھا السائقون والطیارون و
تحدید ل" البوصلة"السفن تعرف باسم قباطنة

جنوب-شمال ( االتجاھات األصلیة 
)غرب–شرق -



"  وردة البوصلة"
.للتعرف على اتجاه الشمال على الخریطة

البوصلة 
. فیھعبارة عن أداة تساعدنا في معرفة االتجاه الذي نسیر

.وتحتوي ھذه األداة على مغناطیس بداخلھا



ما الفرق بین الصورتین؟
ما الشيء الموجود في البوصلة وغیر موجود في وردة البوصلة؟

تتحرك بحریة على محور توجد إبرة في منتصف البوصلة 
.لتشیر إلى الجھات األصلي الموضح على المؤشر المدرج



.  اإلبرة الموجودة في منتصف البوصلة ھو عبارة عن مغناطیس
.  ویتكون ھذا المغناطیس من جانبین
.یشیر أحد الجانبین إلى اتجاه الشمال

.بینما یشیر الجانب اآلخر دائًما إلى الجنوب



ون أن البوصلة تساعدنا في معرفة اتجاه الشمال بد
.وجود خریطة



كما سھلة للمحیط" خرائط"لیست ھناك . تخیل أنك قبطان باخرة شحن
یف ك. ھو الحال فیما یتعلق بخرائط الطرق الخاصة بالقیادة أو السیر

ستساعدك البوصلة؟

ئة إذا كنت قبطان باخرة شحن ممتل. تعتمد المشروعات التجاریة على المنتجات التي یتم تسلیمھا. نعم
عین علیك إذا كنت تعلم أنھ یت. بالمنتجات، فأنت بحاجة إلى معرفة ما إذا كنت تسیر في االتجاه الصحیح أم ال

.االتجاه إلى الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، فستساعدك البوصلة في السیر في ھذا االتجاه



الدرس السابع





لشمسالشيء الوحید الذي سمعتھ أن وجھك یبدو ساخنًا عندما تنظر باتجاه ا

ھل تبدو األرض ساخنة في فناء المدرسة ؟

اء، كما تجعل الشمس بشرتك ساخنة، فإنھا تقوم أیًضا بتسخین الھو
.واألرض والماء

یصبح بارًدا؟ماذا تالحظون عن الھواء في اللیل



.تدور األرض حول الشمس، مما یجعل الشمس تبدو لنا وكأنھا تتحرك

.مما نراه على األرض، تشرق الشمس دائًما من الشرق، وتغرب دائًما نحو الغرب



حركة الشمس























.الشمس ال تتحرك حق�ا حول السماء
.وإنما تبدو انھا تتحرك

.في الواقع، إن األرض ھي التي تتحرك حول الشمس



.  اانتبھ إلى ما إذا كانت مصر یمكنھا رؤیة الشمس أثناء حركتھ
َمن منكم یستطیع أن یشرح لي ما الحظھ عن مصر؟ 

س لم أسمعھ أن مصر ال ترى الشم/الشيء الوحید الذي سمعتھ•
.  دائًما

على األمر عندما ال یمكننا رؤیة الشمس؟ماذا یُطلق•



عندما یكون. عندما ال ترى مصر الشمس، یُسمى ذلك اللیل•
مصر، فإنھ یكون نھاًرا في أجزاء أخرى من الوقت لي في

.العالم









الً أن الشمس تمنحنا الضوء والدفء خالل النھار، ولكن لیس لی•

.  ھیا نفكر في كیف تساعدنا الشمس في أداء أعمالنا؟ •



وء ما المشروعات التي یمكن أن تفكر فیھا وتحتاج إلى ض•
الشمس ألداء عملھا؟

تشغیل آبار 
الطاقة الشمسیة 



ما . إننا نعلم أیًضا أن الشمس تقوم بتدفئة الھواء واألرض•
المشروعات التي یمكن أن تفكر فیھا وتحتاج إلى دفء

الشمس؟

الزراعة 



بح في الصیف، عندما تكون الشمس في وقت الظھیرة، یص•
ا جد�ا ع تعمل ھل یمكنكم التفكیر في أي مشاری. الجو حار�

ا جد�ا؟ على أفضل وجھ عندما یكون الجو حار�



ظل أن المشروبات المثلجة ھي أحد المنتجات التي یجب أن ت•
.باردة

نقل ھل سیكون منتصف یوم مشمس وحار وقتًا مناسبًا ل•
المشروبات المثلجة إلى متجر؟



لصیف كیف یمكنكم حل مشكلة نقل اآلیس كریم أثناء فصل ا•
الحار؟

شاحنة األیس كریم المجمد 



الدرس الثامن



ما وسائل المواصالت التي تحمل المنتجات واألشخاص؟



ما نوع وسائل المواصالت التي یمكن أن یستخدمھا
الناس ویتم نقل المنتجات بھا؟

.  تُستخدم الطائرة في نقل كل من األشخاص والمنتجات•
. دةنشعر باالمتنان عندما تنقل الطائرات المنتجات إلینا من أماكن بعی•
.ھذه إحدى الطرق التي تصل بھا المنتجات إلینا من جمیع أنحاء العالم•



ھل سبق أن سافر أحدكم في سیارة من قبل؟

.یمكن لبعض وسائل المواصالت أن تنقل كال من المنتجات واألشخاص إلى أماكن بعیدة

عندما یزور شخص ما دولة أخرى أو مدینة جدیدة لفترة قصیرة، 
.یطلق علیھم اسم السائحین



سائح

إذا كنت سائًحا من قبل أو سبق أن زرت دولة أخرى، أو •
.حتى مدینة كبیرة أخرى في مصر



سائح
.إذا شاھدتم سائًحا في مجتمعنا من قبل•

كانت تفعل؟/عندما شاھدت السائح، ماذا كان یفعل

إذا زار سائح مجتمعنا لمدة یوم واحد، فما األشیاء التي قد یشتریھا؟





مخبز

متحف

مطعم

متجر ھدایا تذكاریة



سائحون

لم أسمعھ ھو أن السیاحة لھا/الشيء الوحید الذي سمعتھ•
نا من أھمیة بالنسبة إلى مجتمعنا ألننا یمكننا التعلم بعض

.  اسیرى السائح الذي یزورنا كیف نعیش حیاتن. بعض
ش وفي حالة تحدثنا معھم، یمكننا أیًضا تعلم كیف یعی•

.  السائحون حیاتھم في بالدھم أو مدینتھم



الدرس التاسع



مجموعة صور

مجموعة ملصقات لصور ھي عبارة عن عمل فني یتم •
تنفیذه بواسطة لصق أجزاء من مواد مختلفة على سطح

.مستٍو، مثل الورق



صورة لطریق وصورة لمركب





یجلب مركبي المنتجات إلى الشاطئ، ثم یكون لدّي طریق •
..للمساعدة على تسلیم المنتجات إلى المتجر

، ما الذي یجب أن أضعھ على الطریق الذي سیقوم بنقلإممم•
منتجاتي؟

ما الذي تعلمناه حول كیفیة القیام باألعمال؟•
تحتاج المشروعات التجاري إلى أشخاص للعمل فیھا

تستخدم الوظائف المختلفة أدوات مختلفة 



الدرس العاشر





طاقم أود مرحبًا بالركاب، نیابةً عن كابتن الطائرة وبقیة ال
، مع خدمة 3427الترحیب بكم على متن الرحلة الجویة 

یُرجى الدخول إلى الطائرة. الطیران المباشر إلى مصر
.والجلوس على مقاعدكم بھدوء



أسفل قوموا بتأمین أمتعتكم. یُرجى ربط أحزمة األمان الخاصة بكم
اعدكم كما نطلب أیًضا أن تكون مق. مقاعدكم أو في األرفف العلویة

الق یُرجى إغ. وأدراج الطاوالت في الوضع القائم والمغلق لإلقالع
بیوتر جمیع األجھزة اإللكترونیة الشخصیة، بما في ذلك أجھزة الكم

.المحمولة والھواتف المحمولة



الطائرة تُقلع اآلن





ن برحلتكمأتمنى أن تكونوا مستمتعی. مرحبًا بالركاب، كابتن الطائرة یتحدث
متر وعلى سرعة ھواء تبلغ 10.000نطیر حالی�ا على ارتفاع . الجویة
درجة الطقس في مصر صاٍف ومشمس، وتصل. كیلومتًرا في الساعة650

.  اسنھبط بالطائرة بعد أربع ساعات تقریبً . درجة مئویة27الحرارة إلى 
.حتى ھذا الوقت، استریحوا، واسترخوا واستمتعوا ببقیة الرحلة







ھل تطیر فوق قطعة أرض أم المحیط؟ 
ھل رحلتك قصیرة أم طویلة؟

المحیط
طویلة



الطقس صاٍف ومشمس

درجة مئویة27وتصل درجة الحرارة إلى 



برج 
القاھرة

أھرامات 
الجیزة

خان
الخلیلي





اكتب اسم صدیقك 

النیل
المالبسقمیص

المطعم

اكتب اسمك
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